
UY BAN NHAN DAN 
TINH BA RIA — \TUNG TAU 

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hanh phiic 

   

      

s:AL-41  /QD-UBND Ba Ria — Ving Tàu, ngày  A  tháng  5  nàm 2018 

QUYET D!NH 

V vic ban hành quy djnh dnh mfrc kinh tê - k5 thut lam co sö xây dyng 
khung giá djch vii trç giüp xã hi trên dja bàn linh Ba Rja — Vüng Tàu. 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A — \TUNG TAU 

Can cü Lust  T chi'rc chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015; 

Can ci'r Nghj dnh s 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh co chê t1r chü cüa dcm vj sir nghip cong lap; 

Can cir Quy& ctjnh sé 695/QD-TTg ngày 21/5/2015 cüa Thu tuâng ChInh 
phi ye Ké hoch triên khai thirc hin Nghj djnh so 16/20151ND-CP ngày 
14/02/2015 cia ChInh phü quy djnh Ca chê tir chü cüa don vi six nghip cong lap; 

Can cü Thông tu s 02/201 8/TT-BLDTBXH ngày 27/4/2018 cüa BO Lao 
dng — Thucing binh và Xã hi ye quy djnh djnh mrc kinh tê - k thut lam co sâ 
xây drng khung giá djch vi trq giüp xã hi; 

Can cü Quyt djnh s 2026/QD-UBND ngày 01/9/2015 cüa UBND tinh v 
vic ban hành Kê hoch triên khai thirc hin Nghj djnh so 16/201 5/ND-CP ngày 
14/02/2015 cüa ChInh phü quy djnh cci chê ti,r chü cüa don vi sir nghip cong 1p 
trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu näm 2015; 

Theo d nghj cüa Giám dc Sâ Lao dng — Thi.rang binh và Xã hi tai  T 
trinh so 235/TTr-SLDTBXH ngày 21/5/2018 ye vic ban hành quy djnh djnh mirc 
kinh tê - k thuât lam co sà xây dirng khung giá djch vii trçi gi1ip xã hi trên dja 
bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay là djnh mirc kinh tê - k' thut 
lam co s& xây dung khung giá djch vit trçi giñp xã hi trên dja bàn tinh Ba Rja — 
Vüng Thu. 

Diu 2. Si Lao dng - Thuung binh và Xã hi có trách nhim phi hqp vâi 
Sâ Tài chInh và các Sâ ngành lien quan, trInh UBND tinh ban hành khung giá và 
giá các loai hInh djch vii de áp diing cho các dôi tuçing thi,i hu&ng djch vi sr diing 
ngân sách nhà nuàc. 

Diêu 3. Hiêu hxc thi hành 

Quyt djnh nay Co hiu lirc thi hành sau 10 ngày k tr ngày k. 
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KT.CHU T!CH 
CHU T!CH( 

Diu 4. Chánh van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài chInh, Lao dng 
— Thuong binh và Xã hi, Ni vii, K hoch — Dâu ttr, Giám doe Kho Bac Nhà 
nuc tinh và ChU tjch UBND các huyn, Thành phô, Thu trithng cci quan các Co 

quan, don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nh:in: 
- Nhi Diu 4; 
- Van phông ChInh phU (b/c); 
- BO Lao dng — TBXH (b/c); 
- hr Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PhO ChCi tjch UBND tinh (b/c); 
- Các Sà, ban, ngành; 
- Luu: VT, VX5 

Ding Minh Thông 
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NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
— VUNG TAU Dc  1p  - Tir do - Hnh phñc 

a DINH M15C KINH TE-K TBIUT 
LAM C sO XAY DTfNG GIA DId  VtJ TRQ GIUP xA HOI 

(Ban hành kern theo Quyê't dnh sôA/-'17QD-UBND ngày '1 / /2018 cia UBND tinh 
BR-VT) 

A. Djch viii chàm soc di tirçrng cn sir bão v khn cp 
Tinh cho 1 ca chãm soc khân cap 

STT Ni dung Don vj tInh S hrcrng 

I Chi phi trrc tip 

1 So cp ciru và chàm soc sire khOe ban du 

a) Khám sire khOe ban du, gm: do hhip tim, 
huyt áp, kim tra tai, müi, hçng; do nhit 
d. . .(theo quy dnh cira Bô Y tê) 

L.n/di tilcxng 1 

b) So cp ciru ban du cho di tilçxng có eu caii 
(theo quy djnh cira B Y t) 

Ln/di tixqng 1 

2 Thirc phm, thirc an hang ngày 
K1/di tixçxng/ngày 

BiaIngày 

2.000 

3 

3 Qun áø và eác 4t dicing sinh hot thit yu BIdi tLlçrng 1 

H trçi trj 1iu, phiic hi th eht tam 1 cho nhng 
ditixcngcóyêucu 

L di tngày 1 

V.n phông phm: Thrc hin theo quy djnh Miic B, 
Phn I s thir tur 8 taiphii  1iie Quyet djnh nay 

Tinh theo ngày ehäm 
soc tai ccx sx 

6 
Diên, rnró!c, xir 1 chit thai: Thc hin theo quy 
dnh Miic B, Phân I s thir ti,r 9 ti phii 1iie Quyet 
djnhnày 

TInh theo ngày ehäm 
soc tai ccx sâ 

Chi phI tin kro'ng: Thrc hin theo quy djnh Miic 
B, Phân II ti phi,i 1iic Quyt djnh nay 

TInh theo ngày chäm 
soc ti ccx th 

Chi phi quãn I: Thirc hin theo quy djnh Miic B, 
Phàn III ti phi 1ic Quyt dinh nay 

TInh theo ngày chäm 
sOc ti ccx sO 

IV Chi phi khu hao tài san c dlnh 

1 
Chi phi 1chu hao tài san c dinh:  Thrc hin theo 
quy dinh  cira pháp 1u.t v khâu hao tài san c djnh 

Tinh theo ngày chäm 
soc tai  ccx sO 

2 
Ch 0 tm thii di.rOi 3 tháng: Thçrc hin theo quy 
djnh cira pháp 1ut v tiêu chun chäm sOc ti các 
ccx sO trçc giuip x hi 

Ngày/d6i twxng 
Không 
qua 90 
ngày 
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B. Djch v chám soc dài hn cho di ftrçrng bão trQr xa hi 

TT Djch vt Don v  tInh So 
hrQ'ng 

. Chi phi trirc tiep 

Thüc an, qu.n áø và các 4t dimg thit yu phiic vii 
sixth hoat 

a) Thrc phm, thüc an hang ngày 

- It nht ba bfta an: sang, tnra và ti mi ngày; 
bâo dam dinh disông dü cab, có chat 

K1/di tlxqng/ngày 2.000 

BUalngày 3 

- Ch dO dinh duong dc bit cho di tucing có nhu 
cu dc bit nhu trê so sinh, tré khuyt tat, tré 
nhim HJV, tré bj m hoc suy dinh duOng và 
ngu?i cao tui 

K1/dôi tirçing/ngày 2.000 

b) Qu.n áo 

- Qun áø dng ph%ic di h9c (d6i vài trê em trong 
dO tu6i di h9c), giày/dép và tt Bô/d6i tucing/näm 2 

- Qu.n áo lot BôIc1i tixong/nàm 2 

- Qun áo mtc hang ngày BO/di txçcng/näm 3 

c) V sinh va 4t ding thit yu phiic vi sinh hoat 

- Cung cp d.y dü ntrOc ung sch LitJdi ti.rqng/ngày 2 

- Cung cp nuóc bâo dam v sinh tm, git hang 
ngày LItldôi tiiçmg/ngày 20 

- Cung cp d dung v sinh cá nhân (xa phàng t.m, 
xà phông git, khàn met, khän t.m, kern dánh rang, 
bàn chãi dánh rang, du gi,...) 

BOIdi  tircYng/qu 1 

- Bong bang, v sinh phi nü Bô/di tuclng ph1i 
rnr/tháng 1 

- Cung cAp d dung phiic vi vic ngii gm: 

+ Gi, man, chiu BO/di tucng/närn 1 

+ Dm, chàn dong BO/di tirçing/3 näm 1 

+ Giu&ng n.m Chic/d& tcrcing/5 näm 1 

2 H trç' di ttxqng tr& v gia dInh, cong dng Ln/hrçit di tlrcmg 1 

V giáo d%ic, hpc ngh và dy k5 näng s6ng cho di 
tilqng cO yêu câu 
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Bao dam ph cap giáo diic theo quy djnh cüa 
at Gino d1ic: Gm giáo dic chinh quy và giáo 

iicthumgxuyên 
K' hçc/d6i tuclng 2 

b) Giáo dic v dio dIrc xã hi, v sinh, kin thirc 
phông chông lay nhim 11EV/AIDS, süc khôe sinh 
san và các chñ dê khác phü hqp vói d tu6i và giii 
tInh 

Bu1u di tuong/nin 3 

c) Giáo diic v phrnmg pháp tir phông tránh buôn 
ban, lam dicing,  bao  hành và bóc lt 

Bul di tuçYng/nm 3 

d) Cung cp sách v, tài lieu và bàn gh h9c tp V 
noi h9c tap  cho d6i tirçlng Bô/hrot di tng/nam 1 

d) Dy k9 näng sang Bui/h.rcct di ttxcing/nàm 3 

e) Tix v.n huâng nghip và hra chçn hc ngh cho 
dôi tuçcng Co yéU câu 

Ln1di tucrng/nàm 1 

g) H trçi h9c ngh tüy thuc d tui và thu cu thj 
truông 

ód tixcmg 1 

h) Giáo diic ngh nghip trmnh di dithi 12 tháng 
phü hcip vOi trinh dO hçc vn và sire khóe cira dôi 
ttrçrn 

KhoaJdi nrqng 1 

Vat ltrj lieu, lao dngtrj lieu, phic hi chire nãng 
cho dôi trqng có thu câu 

Lrcxt/di tung/ngày 1 

5 V van hóa, th thao và giài tn 

a) V van hóa 

H9c van bOa truyn th6ng dan tOe,  quyn tier do v 
ton giáo, tin ngixông trong khuOn khô pháp luat 
ViOt Nam 

Lirçit/di tixcing/näm 1 

b) V th thao, vui choi, giái trI 

Tham gia các sr kin, boat dng th thao (phir hqp 
vOi lira tui và diu kin sirc khOe) LrotJdôi tixc1ng/tu.n 

6 ChämsócYth 

a) Trang thit bj, diing cii y t phir hçrp, tti thuc 
báo dam chäm sOc sire khOe ban du, so cp ciru 
khi c.n thit 

B 0/co so i 

b) MO s theo dOi sire khOe S/di tirang/näm 1 

c) Kim tra sire khOe cljnh k5r 6 tháng và hang näm 
cho d& tirçcng Ltrat/di tirçng/nam 2 

d) Di vOi cci sO trçl giiip xã hOi  có thim vii phie BO/co sO 1 
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hi chüc näng thI phái Co trang thit bj phiic hi 
chirc näng 

4) Diu trj thông thi.ring phñ hcp d tuôi, gii tinh, 
bnh t.t cña di tixcmg (neu co) 

L diu fr 
Hang 
ngày 

Tu vn, trç giüp di tuçcng tth v gia dInh, cong 
dng 

Lucit/di tixçlng 1 

8 Vthi phông phm 

8.1 GiAyinA4 
Graml10 46i tuclng /6 

tháng 
1 

8.2 But bi Cáill0 di ttxqng/tháng 1 

8.3 Uhim d.p 24x6 Hp/10 di tircrng/näm 1 

8.4 Ghim dp be Hp/10 d& tucing/näm 1 

8.5 Ghim yang Hp/10 di tticing/tháng 1 

8.6 May dp ghim nhô Cáill0 di tixcmg/n.m 1 

8.7 May in Cái/20 di tucrng/5 näm 1 

8.8 Mircin 
Hp mirc/10 di 

tucng/näm 1 

8.9 Cartride mrc Cái/10 di tircmg/nàm 1 

8.10 S ghi chép 
Quyn/10 d& 
tu 1 

8.11 H dan LQ/10 di tucmg/3 tháng 1 

8.12 Kçp file h so di tuvng CáillO di ti.rcmg/näm 1 

9 Din, ni.rOc, xir 1 ch.t thai 

- Diên KwhI5 di tirçmg/thang 300 

- Nuâc sach m3/5 d& tircing/tháng 10 

- Xtr 1 rác thai Kg/di tuqng/tháng 2 

- Chi phi giit, hp và khir khun qu.n áo, khr 
khu.n may, rae thai, chat thai 

Ca 1 

H Chi phi tin Iiro'ng 

1 Dinh mirc nhân cong 

a) Nhân viên cong tác xâ hi quãn 1 trtr&ng hç taian 
cong dông 

viênllOO ói ttrqng 1 

b) Nhan viên tam 1, Pr vn, tham van Nhân viênlco s& 1 

c) Nhãn viên chäm sOc trirc tip các 46i tucmg 
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- 1Trê em: 

+ ré em dithi 18 tháng tui Nhân viênitrê em 1 

+ Tré em binh thiremg 

• Tré em tIr 18 tháng tuôi dn dirâi 6.tui: Nhãn viênl6 tré em 1 

• Tré em tr 6 tui n drnci 16 tui: Nhân viênllO tré em 1 

+ Tré em khuyt tat; tam than; nhim HIV 

• Tré em tr tr 18 tháng tui dn dithi 6 tuôi: Nhãn viênl4 tré em 1 

• Tré em tr 6 tui dn dithi 16 tuôi: Nhãn viênl5 tré em 1 

c2) Ngi.rài khuyt t.t: 

+ Nguôi khuyt tt con tij ph%ic vi1 thrçc Nhãn viêrillO di tiiqng 1 

+ Ngxôi khuyt tt không tir phic vii &rçc Nhân viênl4 di tuqng 1 

c3) Ngii?ñ cao tui: 

+ Ngtthi cao tui cOn tr phc vi duçic Nhãn viênll0 di ticmg 1 

+ Ngtthi cao tui không tir phic vi &rçYc Nhân viênl4 di ttiçlng 1 

c4) Ngithi tam thn 

+ Ngithi tam than dc bit nng Nhãn viênl2 di txc1ng 1 

+ Ngithi tam thin nng Nhân viênl4 di tuçrng 1 

+ Nguxi tam thn dA phiic hi, n djnh Nbãn viênllO di ttrqng 1 

c5) Nguxi lang thang: djnh müc nay sr ding cho 
các dçit tip nhn ngithi lang thang vào ca so chi 
phãn loai, dua ye dja phirng 

Nhân viênll2 tlôi tircmg 1 

d) Can bO,  nhãri viên y t phu trách chàm soc süc 
khoe cho doi tuçcng 

•,. 
Nhan vienl5O doi tmmg 1 

d) Can bô, nhân viên phu trách dinh dir0ng bao 
• 

gom tiep pham, nau an 
Nhan vienl2O doi tirclng 1 

e) Can bô, nhân viên lam cong tác phuc hi chi'rc 
nang 

• 
Nhan vienl5 doi ttrcYng 1 

1nghe 
g) Can bO,  nhân viên lam cong tác dy van hóa, dy 

viênl9 d& tixcing 1 

2 Birth murc h s liwng, phi cp chOc vii bmnh quan 

a) H s lirong, phi cp chOc vi 3,5 

b) Phi cp tru dâi ngh theo Nghj dnh s 
56120 1 1/ND-CP ngày 4/7/2011 cña ChInh phü, 
Nghj djnh so 28120121ND-CP ngày 10/4/20 12 cüa 

1,96 
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ChInh phü, Nghj dnh s 26/2016/ND-CP ngày 
6/4/2016 cña ChInh phX 

ifi Chi phi quãn 1 

Can b, nhãn viên gián tiêp (Quán 1, kê toán, hành 
chInh - tong hcxp, quàn trj, thu qu5, van thir, lái Xe, 
bâovê) 

Can b, nhãn viên gián 
tiêp/tông so can b, nhãn 

viêncosr 

20%s 
can bo 

vien 

IV Chi phi khau hao tai san Co d!nh 

1 
Clii phi khu hao tài san c djnh: Thirc hin theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye khâu hao tài san cô djnh 

2 
Cung cp ch a: Thrc hin theo quy djnh cüa pháp 
1ut ye tiêu chuân chain soc ti các cci sâ trq giüp 
xãhi 

C. Djch viii cong tác xa hi và chàm soc ban trü 

STT N6i dung Do'n vi tInh s 
Itrçrng 

ChiphItrtrctip 

Djch vi cong tác xã hi 

a) Ttr v.n, tham vn LnIdi ttxclng/ngày 1 

b) Trj 1iu Luçit di tticYng/ngày 1 

c) Phic hi chi.'rc näng dira vào cong  dng cho doi 
tiiqng Co yeu cau LnId6i tuvng/ngày 1 

c) Trçi giüp pháp 1, hôa giâi Lixçit di tllclng/ngày 1 

d) Vn dng ngun 1rc Li.rçrt/di tilçmg 1 

d) Kt ni, chuyn tuyn Lu9t/di tixcingfDjch vu 1 

e) Sang icc và tip nhn di ti.rqng; Dánh giá nhu 
câu chäm soc cUa dôi tuqng và 1p kê ho?ch chAm 
sóc, trg giiip dôi tLrclng 

LuqtidOi tirçing 1 

g) Phông ngüa, ngan chn di tiiqng bj xâm h?i, 
bao 1c, flgiiçYc dãi hoc có nguy Ca roi vào hoàn 
canh khó khAn khác và can thip (Nêu Có) 

Li.rqt/dOi tuçlng/ngày 1 

h) H trçi di lirqng hôa nhp cong  dng LuçitJd.i ttiqng 1 

i) Lp h sc quãn 1 di llxçlng H sci/d& tllcrng 1 

k) Giáo thic xâ hi và nãng cao nang 1irc, k5 nàng 
song Luot/di ttrorng/3 tháng 2 

1) Phát trin cong  ding Ngày/di tllcmg 2 
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Truyn thông L.nJtu.n 1 

jeh vi1 chain sóc, nhn nuôi 

a) Tuyn ch9n, tir vn, nâng cao näng 1rc và phát 
triên mng hrâi gia dInh, cá nhn nhn chäm sóc, 
nuoi diröng d6i tirçng bào tro xã hi có thôi han 

LircitJdi tixcTng 1 

b) Danh giá thu cu, 1p h so di tucing bão trq 
xä hi can tim kMm gia dinh, cá nhân nhin chäm 
soc nuôi dumg 

Liiçit/d& tucmg 1 

c)Lp h so däng k) nhmn chãm soc nuôi thrng 
clôi tircmg bâo trç x hi co thM han  cüa gia dinh, 
cá nhân 

Liiçit/di tirqng 1 

d) Dánh giá, ching nhn dü diu kin nhn chain 
soc, nuoi dung cüa gia dInh, cá nhãn dãng k 

Li.rot/di tirçcng 1 

d) Tp hun, nâng cao näng 1irc gia dinh, các Ca 
nhãn nhn chäm soc nuôi di.rorng di tucYng 

L1d6i tng/3 tháng 1 

e) H6 trçi tam 1 cho di tircmg Luçit di tticmglngày 1 

g) Dua di tuqng v gia dInh, cá nhãn nhn chAm 
sOc, nuôi drOng 

L/di ig 1 

h) Kim tra, theo dOi vic nhn chain sOc, nuôi 
duthig d6i ti.rçmg 

Li.rcrtldôi ttrcYng/ngày 1 

3 Djch vii chain sOc ban tri 

3.1 Djch vi dirçic cung c.p tai  trung tam 

a) Dánh giá tInh trg ban du và thu cu cüa di 
ti.icing 

Lirot/dôi ti.rqng 1 

b) Chám soc sue khoé (Nu cO) Ltrçit/d6i ttrçinglngày 1 

c) Phic hi th chit LuqtJdi ttrcrngtngày 1 

d) Day  ki nàng sinh hoat hang ngày Li.rçit/di ttrçlng 1 

d) Chun bj các U näng bce thrng LutJdi ttiqng 1 

e) Day  k nang sang LxqtJd& tl.rqng 1 

g) T chirc các hoat dng van hóa, vui choi, giãi tn Li.rcrt/d& ttrçrng 1 

h) Phiic hi chüc nAng Ltrcit/di tirçing 1 

i) Day  ngh Ltrçt/di tiiqng 1 

k) Tam 1 trj 1iu Luçt/di tuqng 1 

1) Vt 1 trj lieu Lixçt/d6i iiiclng 1 

3.2 Djch vi dizçic cung cp tai  gia dInh 
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a) Thãm, khám sirc khoê và dãnh giá nhu câu cüa 
di tixçlng theo yêu cau 

Lu/di tuqng 

b) Phic hi chirc näng Lizçit/di tizqng 

c) Trj 1iu Luqtld6i tuçmg 

d) Ttr v.n, tham vn LucftJd6i ttrqng 

d) ChAin soc LxçitJ&i lirçcng 

VAn phông ph.m: Thrc hin theo quy dnh Mic B, 
PhAn I so thu tir 8 tai  phi hic Quyêt dnh nay 

5 
Din, nuOc, xu 1 cht thai: Thrc hin theo quy 
djnh Mic B, Phãn I so thu tir 9 ti phi 1ic Quyêt 
tnh nay 

Chi phi tin lirong: Thrc hin theo quy djnh Miic 
B, Phân II ti phi 1%Ic Quyêt djnh nay 

Chi phi quãn I: Thirc hin theo quy djnh Miic B, 
Phãn III tai  phii 1iic Quyet dinh nay 

IV 

Chi phi kIiu hao tài san c6 djnh: Thrc hin theo 
quy dinh cña pháp Iuât ye khâu hao tài san cô dinh 
. . va tieu chuan cham Soc tal  cac Ca sa trçc giup xa 

hi 

Tmh theo ngay 
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